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Оқушылардың кәсіби тәжірибесі туралы 

ЕРЕЖЕ 

І. Негізгі ережелер 

 

 

1.Оқушылардың кәсіптік практикасы туралы Ереже «Білім туралы» 2007 жылғы 27 

шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңының (2022 жылғы редакция), 2015 жылғы 23 

қарашадағы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінің (2022 жылғы редакция) 

негізінде әзірленді. 2022 нұсқа) және Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы No 604 бұйрығымен бекітілген білім берудің 

барлық деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарын, Кәсіптік практиканы 

ұйымдастыру мен өткізу қағидаларын және Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің 2018 жылғы 29 қыркүйектегі No 521 бұйрығымен бекітілген техникалық және 

кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының практика базалары ретінде 

кәсіпорындарды (ұйымдарды) айқындау. 

2.Оқушылардың кәсіби практикасы оқу үдерісінің құрамдас бөлігі болып табылады. 

3. Колледжде Оқушылардың кәсіптік тәжірибесі оқу жоспарында белгіленген көлемде өткізіледі. 

4.  Практика оқу (таныстыру), өндірістік (технологиялық) және диплом алдындағы жұмыс 

оқу бағдарламаларына және жұмыс оқу жоспарларына сәйкес анықталған. 

5. Практиканың барлық кезеңдерінің мазмұны Типтік оқу жоспарын анықтайды, ол 

оқушылардың болашақ мамандығына сәйкес кәсіптік білім, білік және дағды жүйесін 

қалыптастырудың дидактикалық негізделген дәйектілігін белгілейді. 

6. Үлгілік оқу жоспарлары негізінде практиканың жұмыс бағдарламалары әзірленеді және" кәсіптік 

практика туралы Ережеге"сәйкес бекітіледі. 

 

II. Таныстыру практикасын өткізу 

 

1. Практиканың міндеттері: практика базасымен жалпы танысу,  

біліктілік сипаттамасына сәйкес маманның кәсіби қасиеттерін қалыптастыру. Таныстыру 

практикасы 1 апта ішінде өткізіледі (6 жұмыс күні). 

Практикадан өту нәтижесінде оқушылар:  

  мекеменің жұмысы туралы Ережемен танысу;  

  тәжірибе базасының құрылымын білу;  

  бөлім функциялары;  

  қызметкерлердің құқықтары мен міндеттері 

 

 



 

 

III. Оқу практикасын өткізу 

 

1. Оқу практикасының мақсаты оқушылардың теориялық білімдерін бекіту және оларға 

таңдаған мамандығы бойынша практикалық дағдыларды дарыту болып табылады . 

2. Оқу практикасының міндеттері::  

 кәсіби қызметпен бастапқы танысу және таңдаған мамандық бойынша алғашқы 

практикалық іскерліктер мен дағдыларды қалыптастыру;  

 таңдалған мамандыққа қызығушылықты тәрбиелеу және теориялық білімді саналы 

меңгеруге ұмтылу 

3. Оқу пәндерін (модульдерді) оқытудың жалғасы болып табылатын оқу- тәжірибелік 

сабақтарының тізбесі кафедралармен қаралады және бекітіледі. 

4. Практикалық оқу сабақтарының әдістемелік және материалдық дайындығын өндірістік 

оқыту шебері немесе осы практикалық сабақты жүргізетін оқытушы жүзеге асырады . 

5. Мамандыққа байланысты оқу практикасы оқу және оқу-өндірістік шеберханаларда, оқу 

шаруашылықтарында, оқу полигондарында, білім беру ұйымдарының оқу-қосалқы 

объектілерінде, сондай-ақ кәсіпорындарда (ұйымдарда) жүргізіледі . 

6. Оқу практикасында білім алушылардың жұмыс күнінің ұзақтығы 6 академиялық 

сағатты құрайды.  

7. Оқу практикасы аяқталғаннан кейін білім алушыларға емтихан жұмыстарының 

негізінде баға қойылады . 

8. Білім алушылардың оқу практикасы бағдарламаларын орындауын есепке алу қатаң 

есептілік құжаттарының нысандарына сәйкес өндірістік оқытуды есепке алу журналында 

тіркеледі. 

IV. Өндірістік (технологиялық) және диплом алдындағы практиканы 

 ұйымдастыру және басқару 

 

1. Өндірістік тәжірибе-жоғары білікті мамандарды даярлаудың маңызды соңғы 

кезеңдерінің бірі. 

2. Өндірістік практиканың мақсаты-оқу процесінде алынған теориялық білімді практикада 

бекіту, оларды тереңдету және кәсіби қызметте практикалық жұмыс дағдыларын 

дамыту,сондай-ақ біліктілік сипаттамасына сәйкес кәсіби сапаны қалыптастыру. 

3. Өндірістік тәжірибе оның мазмұнына байланысты арнайы кафедраға бекітіледі. 

4. Кәсіптік практиканың түрлері, мерзімдері мен мазмұны оқу жұмыс бағдарламаларымен 

және жоспарларымен айқындалады. 

   5. Кәсіпорындарда (ұйымдарда) өтетін өндірістік практикада білім алушылардың жұмыс 

күнінің ұзақтығы жасы мен өндіріс жағдайларына байланысты қызметкерлердің тиісті 

санаттары үшін еңбек туралы қолданылып жүрген заңдарға сәйкес анықталады. 

6. Білім алушылардың кәсіптік практикадан өтуі үшін колледж Білім алушыларды 

практика базасы ретінде айқындалған кәсіпорындарға (ұйымдарға) жібереді. 

7. Практика базаларымен жарғылық қызметі мамандарды даярлау бейініне және білім 

беру бағдарламасының талаптарына сәйкес келетін, кәсіби практикаға басшылықты 

жүзеге асыру үшін білікті кадрлармен қамтамасыз етілген және жақсы материалдық-



техникалық жарақтандырылған кәсіпорындар (ұйымдар) анықталады. 

8. Практика базасы ретінде анықталған кәсіпорынмен (ұйыммен) кәсіптік практиканы 

өткізу туралы шарт жасалады. 

9. Білім беру ұйымдарының білім алушыларының кәсіптік практика базаларымен шарт 

кәсіптік практика басталғанға дейін бір айдан кешіктірілмей жасалады. 

10. Кәсіптік практиканы өткізу үшін колледж кәсіпорындармен (ұйымдармен) келісім 

бойынша практикадан өту туралы бағдарламалар мен күнтізбелік кестелерді бекітеді.  

11. Практика ұйымы-базасы кәсіптік практикадан өту кезеңінде білім алушылармен 

жазатайым оқиғалар үшін толық жауап береді 

12. Білім алушыларды кәсіптік практикаға жіберу колледж директорының бұйрығымен 

ресімделеді. 

13. Білім алушыға жолдама бланкісі, жоспар-кесте және күнделік-кәсіптік практикадан 

өту туралы есеп беріледі. 

14. Кәсіптік практикадан өту кезінде білім алушыларға колледжден және кәсіпорыннан 

(ұйымнан) басшылар тағайындалады. Қажет болған жағдайда консультанттар 

тағайындалады. 

15. Өндірістік практика қорытындысы бойынша білім алушы кәсіптік практика 

бағдарламасының орындалуы туралы еркін түрде жазбаша есеп және кәсіптік 

практикадан өту туралы күнделік-есеп тапсырады.16. Письменный отчет 

производственной практики оценивается в колледже с учетом характеристики студента-

практиканта, предложений и рекомендаций руководителя практики от предприятия 

(организации). 

17.Білім беру бағдарламаларына сәйкес дипломдық жұмыс (жоба) және есеп беру 

мамандықтар (біліктілік) бойынша бітіруші курста қарастырылған білім алушыларға 

арналған диплом алдындағы практика. 

 18. Диплом алдындағы практикаға жетекшілік етуді дипломдық жұмыстың (жобаның) 

ғылыми жетекшісі не осы мамандық (біліктілік) бойынша теориялық және практикалық 

білімі мен дағдыларын меңгерген оқытушылар, өндірістік оқыту шеберлері жүзеге 

асырады.). 

19. Диплом алдындағы тәжірибенің мазмұны дипломдық жұмыстың (жобаның) 

тақырыбымен анықталады. 

20. Диплом алдындағы практиканың ұзақтығы мамандықтың күрделілігіне байланысты 

мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына сәйкес анықталады. 

21. Диплом алдындағы практиканың қорытындысы дипломдық жұмысты (жобаны) және 

кафедра немесе оқу-өндірістік жұмыс жөніндегі басшының орынбасары ұйымдастыратын 

есепті алдын ала қорғауға шығарылады және хаттамамен ресімделеді . 


